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Belangrijke data 

12 januari  Persconferentie over de lockdown 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Met zijn allen zijn we in afwachting van de persconferentie as. dinsdag. Mogen we weer open vanaf 

volgende week maandag of zal de lockdown nog langer duren? 

Wat het kabinet ook besluit: wij zijn er met het team klaar voor! We zijn heel erg trots op de 

manier waarop we ons onderwijs op afstand op dit moment vorm geven.  

 

Alle kinderen hebben dagelijks één of meer instructiemomenten van de juf. ’s Middags kunnen de 

kinderen zelfs op het online leerplein terecht om bijvoorbeeld een vraag te stellen aan de juf, of om 

samen te werken aan een moeilijke som of andere opdracht.  

 

Op de noodopvang merken we dat het druk is. We doen ons best om elke dag met voldoende mensen 

de kinderen op te vangen, maar dat is een uitdaging! We willen u dan ook vriendelijk -maar 

dringend- verzoeken om voordat u gebruik maakt van de noodopvang op school, eerst te kijken of er 

ook andere mogelijkheden zijn.  

 

Alle juffen die niet bij de noodopvang zijn, werken vanuit huis. Dat betekent dat we telefonisch niet 

goed bereikbaar zijn. Wanneer u iets wilt melden of een leerkracht wilt spreken, kunt u het beste 

een bericht via Parro sturen. Indien nodig zullen wij u dan terug bellen. Dit zal veelal pas gebeuren 

na de lessen, dus pas na 14.00 uur. Ziek-/ afmeldingen of vragen over lesstof, inloggen etc. mogen 

allemaal via een Parro-bericht aan de groepsleerkracht. Indien er ècht dringende zaken zijn, kunt u 

telefonisch contact opnemen met de directeur: Joke van Sliedregt, 06-38331349.  

 

Aankomende week zullen we u zodra er meer bekend is weer informeren via Parro en de mail. Voor 

nu wens ik u een hele fijne week. Laten we er met elkaar weer onze schouders onderzetten, dan 

ben ik ervan overtuigd dat we dit met elkaar kunnen.  

 

De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten, 

namens het hele team, 

Joke van Sliedregt 
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In- / uitgang noodopvang 

 

Wij willen ouders en verzorgers die hun kinderen komen brengen en halen voor de noodopvang vragen 

dit via de voordeur te doen. De achterdeur wordt vanaf vandaag niet meer gebruikt voor het halen en 

brengen van kinderen. Dit om zoveel mogelijk (over)zicht te houden op wie de school in- en uitgaan. 

Dank u wel voor uw medewerking. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage   
Dit bericht is een herhaling uit Torenpraat nummer 5 

In januari krijgt u via Parro een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. In overleg met de 

MR is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vast te stellen op €20.- per leerling.  

De ouderraad organiseert jaarlijks diverse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken 

hebben. Voor het bekostigen van deze activiteiten is een vrijwillige ouderbijdrage van u nodig. Uw 

bijdrage is heel belangrijk, een tekort heeft als gevolg dat één of meerdere activiteiten geen doorgang 

kunnen vinden.   

Bij activiteiten kunt u onder andere denken aan:  

• Sinterklaasfeest;  

• Kerstfeest;  

• Paasfeest;  

• Sport-/Koningsdag;  

• Avondvierdaagse; 

• Schoolkamp voor groep 8;  

• Musical groep 8. 

Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage lager dan vermeld staat in de schoolgids. Dit heeft te maken 

met de schoolreis die we (nog) niet hebben gehad. Mochten we later in het schooljaar alsnog de 

mogelijkheid hebben om op schoolreis te gaan, dan zullen we dit bekostigen van de reeds ontvangen 

ouderbijdrage in ’19-’20. 

Voor ouders, die kunnen aantonen dat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen, is de mogelijkheid om 

bij Stichting Leergeld een subsidie aan te vragen waarmee de ouderbijdrage aan de school geschonken 

wordt. Ouders moeten wel zelf contact opnemen met de Stichting Leergeld. 

Op de website van "Stichting leergeld" kunt u meer lezen en op eenvoudige wijze een aanvraag indienen. 

Komt u er niet uit, laat het ons weten. We helpen u graag op weg. 
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